
Uittochtslied: Lichtstad met uw paarlen poorten

Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond’re stad zo hoog gebouwd,
Nimmer heeft men op deez’ aarde 
ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.

Heilig oord vol licht en glorie, 
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein.

Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem,
In die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar Zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

Wij danken u hartelijk voor de vele blijken van me-
deleven tijdens haar ziekte en na haar overlijden.

De familie van Toos

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe 
schepping; het oude is voorbijgegaan, 

zie het is alles nieuw geworden. 
2 Korinthe 5 : 17

Afscheidsdienst Toos Kraayenhof

6 maart 2015



Intochtslied: U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
Heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telken kere: Christus overwint!

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn Godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.

Refrein:

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immer meer.

Groot is U trouw

Groot is Uw trouw, o Heer mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde,
Die Gij steeds waart; dat bewijst gij ook nu.

Hij geeft ons vrede, vergeving van zonden.
En U nabijheid, die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Groot is Uw trouw, o Heer, Groot is Uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



Toespraak door Jurgen Brandt

‘k Ben reizend naar die stad

‘k ben reizend naar die stad waar Christus ’t licht zal zijn.
O, eeuwig daar te zijn bij Hem, bevrijd van zorg en pijn.

Al ’t schoon op aarde kleeft de vloek der zonde aan;
Maar in die reine stad kan nooit de zonde binnen gaan.

Daar is geen dood, geen rouw, geen leed, geen zielsangst meer;
Maar eeuw‘ge blijdschap wacht de ziel daar boven bij de Heer.

Daar is de strijd voorbij, daar wacht de gloriekroon.
Daar vindt de ware strijder rust, en God zelf is zijn loon.

Refrein:

Geen smart meer daar omhoog, geen smart meer daar omhoog.
God zelf wist daar de tranen droog; geen smart meer daar omhoog.

Opening en gebed

Ik wil zingen van mijn Heiland

Ik wil zingen van mijn Heiland, 
Van Zijn liefde, wonder groot,
Die Zich zelve gaf aan ‘t kruishout,
En mij redde van de dood.

‘k Wil het wonder gaan verhalen,
Hoe Hij op Zich nam mijn straf;
Hoe in liefde en genade,
Hij ’t rantsoen gewillig gaf.

‘k Wil mijn dierb’re Heiland prijzen,
Spreken van zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven
Over zond’ en satans macht.

Ik wil zingen van mijn Heiland,
Hoe Hij smarten leed en pijn,
Om mij ’t leven weer te geven,
Eeuwig eens bij Hem te zijn.

Refrein:

Zing o zing van mijn Verlosser, zing o zing van mijn Verlosser.
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij, met Zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade, aan het kruis schonk Hij genade.
Droeg mijn schuld en ik was vrij, droeg mijn schuld en ik was vrij.



Gedicht door Wilma Kraayenhof

‘k Ben een koninklijk kind

‘k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind
en ‘k zal wonen in ’s Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd, met de straten van goud;
glorie vol als een schoon paradijs.

‘k Ben een koninklijk kind, niet slechts dienstknecht of vriend,
‘k ben gekocht met het bloed van mijn Heer!
En dat bloed geeft mij recht, meer te zijn dan een knecht;
‘k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer.

‘k Ben een koninklijk kind, dat zijn vreugd daar in vindt
God te loven met juub’lende stem 
tot ik sta voor de poort, van het hemelse oord
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem.

Refrein:

‘k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo teder op mij!
Als de daag’ raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij.

‘k Zal mijn Heiland zien

Wat een glorie zal dat wezen als ‘k Zijn aangezicht mag zien.
Juichend zal ik Hem begroeten en Hem hulde bien.

’t Aardse leed is dan geleden; al het oude gans voorbij.
En de Vader droogt mijn tranen, maakt mijn hart zo blij.

Als de wolken vaneen scheuren zal Hij komen, Hij mijn Heer.
Als de heil’gen zullen juichen; brengen lof en eer.

Allen zullen Hem aanschouwen, die Hem kennen als hun Vriend,
Als de Heiland hunner zielen; ieder die Hem dient.

Refrein:

‘k Zal mijn Heiland zien! ’k Zal mijn Heiland zien! 
Halleluja! Wat een vreugde; ‘k Zal mijn Heiland zien! 
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